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avaliação.	O	alvará	de	liberação	do	evento	emitido	pela	Secretaria	de	Atividades	Urbanas	

só	será	liberado	mediante	apresentação	do	alvará	do	CBMMG.		

	

OBS:	A	liberação	do	alvará	do	 Corpo	de	Bombeiros	Militar	de	Minas	Gerais	segue	

legislação	 própria	 da	 corporação,	 mas	 a	 concessão	 do	 mesmo	 não	 implica	 na	

automática	aprovação	do	evento	pela	Prefeitura	de	Juiz	de	Fora. 	

										

2.3	E� 	de	responsabilidade	do	solicitante	providenciar	 junto	 à	Cemig	o	pedido	de	ponto	

de	energia	ou	ligação	de	chave	provisória	de	energia	(quando	for	o	caso).	O	pagamento	

do	referido	serviço	correrá	por	conta	da	organização	do	evento	e	não	será	considerado	

nos	pedidos	de	apoio.	

	

2.4	 Eventos	 com	 �ins	 lucrativos	 e/ou	 cobrança	 de	 ingressos	 deverão	 providenciar 	 o	

pagamento	das	taxas	pertinentes	 junto	ao	Departamento	Municipal	de	Limpeza	Urbana	

–	Demlurb.	

	

2.5	 Visando	 a	 resguardar	 os	 direitos	 autorais	 de	 todos	 os	 compositores,	 a	 Fundação	

Cultural	 Alfredo	 Ferreira	 Lage	 (Funalfa)	 vai	 encaminhar	 ao	 Escritório	 Central	 de	

Arrecadação	 e	 Distribuição	 (Ecad)	 a	 relação	 dos	 blocos	 carnavalescos	 com	 até	 500	

componentes,	 sediados	 nos	 bairros	 e	 distritos	 da	 cidade,	 que	 organizem	 eventos	 sem	

�ins	comerciais	e/ou	lucrativos,	tendo	como	único	apoiador	a	Prefeitura	de	Juiz	de	Fora.	

Reunindo	as	caracterıśticas	citadas,	os	blocos	são	considerados	genuinamente	populares	

e,	 somente	 nestes	 casos,	 a	 Funalfa	 quitará	 as	 taxas	 relativas	 ao	 Ecad,	 como	 forma	 de	

apoio	ao	evento.	Quanto	às	demais	atividades	carnavalescas,	caberá	ao	Ecad,	quando	for	

o	caso,	efetuar	as	cobranças	junto	aos	organizadores	dos	eventos.	

2.5.1	A	relação	citada	no	item	2.5	será	montada	com	base	nas	informações	fornecidas	

pelos	organizadores	e,	quando	possıv́el,	considerando	as	edições	anteriores	do	evento.	

	

3. Da	comissão	de	análise	dos	pedidos	

Os	pedidos	 serão	 analisados	por	uma	 comissão	nomeada	 através	 da	 Portaria	69	da	

Funalfa,	que	se	reunirá	semanalmente,	no	perıódo	de	4	a	25	de	janeiro	de	2018,	e	será	

formada	por	representantes	de	setores	da	PJF	e	instituições	que	guardam	relação	com	os	

referidos	eventos,	a	saber:	

· Secretaria	de	Governo	(PJF)	

· Secretaria	de	Transporte	e	Trânsito	(PJF)	

· Secretaria	de	Atividades	Urbanas	(PJF)	

· Funalfa	(PJF)	

· Secretaria	de	Segurança	Urbana	e	Cidadania	(Guarda	Municipal	|	PJF)	

· Polıćia	Militar	de	Minas	Gerais	(PMMG)	

· Corpo	de	Bombeiros	Militar	de	Minas	Gerais	(CBMMG)	
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 4.1	Todos	os	pedidos	serão	avaliados	no	que	diz	respeito	à	liberação	de	alvará	para	uso	

do	espaço	público.	

		

4.2	 Novos	 blocos,	 entidades	 carnavalescas	 e/ou	 outras	 atividades	 ligadas	 ao	 carnaval	

não	receberão	suporte	material	ou	�inanceiro.	

	
				4.3	Serão	considerados	os	seguintes	aspectos	para	avaliação	e	deferimento	dos	pedidos: 	

1. disponibilidade	�inanceira	da	Prefeitura	de	Juiz	de	Fora; 	

2. relevância	cultural	e	comunitária	do	evento; 	

3. natureza	do	evento; 	

4. localização	do	evento; 	

5.  necessidade	de	alteração	de	trânsito; 	

6. impacto	no	funcionamento	da	rotina	e	cotidiano	da	cidade; 	

7. proximidade	com	hospitais,	escolas,	bens	tombados	e	outros; 	

8. previsão	de	público	e	histórico	da	realização	do	evento	em	anos	anteriores; 	

9. capacidade	de	suporte	logıśtico	dos	órgãos	públicos	envolvidos; 	

10. possıv́el	concentração	de	eventos	no	mesmo	dia,	região	e/ou	horário; 	

11. concordância	 e	 anuência	 da	 Sociedade	 Pró-Melhoramento 	do	 bairro	 ou	 região	

apresentada	no 	ato	do	pedido; 	

12. horário	 de	 inıćio	 e	 término,	 considerando	 concentração	 - 	quando	 houver	 - 	e	

dispersão,	incluindo	pós–evento,	além	da	programação	da	equipe	organizadora; 	

	

Observação:	 O	 alvará	 concedido	 é	 nominal	 e	 intransferível.	 Em	 caso	 de	 não	

obediência	a	este	item,	o	responsável	�icará	sujeito	às	penalidades	cabíveis. 	

	

5. Da	resposta 	

								A	 resposta	 e	 o	 possıv́el	 deferimento	 dos	 pedidos	 serão	 semanalmente	 expedidos	 e	

a�ixados	no	painel	da	Funalfa,	no	perıódo	compreendido	entre	4	 e	25	 de	janeiro	de	2018.	

	

Juiz	de	Fora,	em	11	de	dezembro	de	2017.	

               Rômulo	Rodrigues	Veiga 	
Superintendente	da	Fundação	Cultural	Alfredo	Ferreira	Lage	
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